
DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 01/SK-UA/2022
uzatvorený v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka v znení jeho neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov: Obec Stakčín
Adresa: SNP 574/6, 06761 Stakčín
Štatutárny orgán: Miroslav Bober, starosta
IČO: 00323578
DIČ: 2020794677
Banka: Prima banka Slovensko a. s., pobočka Snina
IBAN: SK27 5600 0000 0042 0138 6016

ďalej len „objednávateľ"

Zhotoviteľ:
Názov: REKOS spoi. s r.o.
Sídlo: Perečínska 4511, 069 01 Snina
Štatutárny orgán : Ing. Jozef Kotos, konateľ
Stavbyvedúci: Ing. Milan Piškanin
IČO : 31704069
IČDPH : SK2020512186
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 2195/P
Banka : VÚBa.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0050 4514 6532

ďalej len „zhotoviteľ"

Preambula
Na základe dohody oboch zmluvných strán, v snahe o zosúladenie s podmienkami Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku - Partnership Agreement HUSKROUA/1901/7.1/0054, obsah predmetnej 
ZMLUVY O DIELO č. 01/SK-UA/2022 (ďalej len zmluva) sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu.

Predmet dodatku
1. Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18 ods. 2 zákona, uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza 
k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech 
zhotoviteľa.

2. Pôvodné znenie bodu 7. v článku XV. zmluvy sa nahrádza novým znením: 7. Zmluva nadobúda platnosť 
dňom neskoršieho podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.

Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len 

písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.

2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia 
a zhotoviteľ jedno.
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4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu dodatku oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri 
zmlúv.

5. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení 
sa s jeho obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým 
zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho dodatok podpisujú.

V Snine dňa

Za zhotoviteľa:

V Stakčíne dňa

Za objednávateľa:

anrosspotsK-o* 0
Porečínska 4511 
069 01 Snina

31704069, tCMHi«J020811«4

Ing. Jozef Kotos, konateľ
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